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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Με την από 20ής Φεβρουαρίου 2003 επιστολή του, το Συµβούλιο ζήτησε τη σύµφωνη 
γνώµη του Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΕ, σχετικά µε την 
αίτηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AA-AFNS 1-
6 – 2003/0901Β(AVC)). 

Κατά τη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2003, o Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα ανακοινώσει 
ότι έχει παραπέµψει την εν λόγω αίτηση, καθώς και το σχέδιο συνθήκης για την 
προσχώρηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, για εξέταση επί της ουσίας, στην Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής 
Πολιτικής, και, για γνωµοδότηση, σε όλες τις ενδιαφερόµενες επιτροπές (C5-0117/2003). 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Ιανουαρίου 2003, η  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής όρισε εισηγητή 
τον Jacques F. Poos. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 17-19 Μαρτίου 2003, η επιτροπή εξέτασε την αίτηση 
προσχώρησης, το σχέδιο συνθήκης προσχώρησης, τη γνώµη της Επιτροπής, καθώς και το 
σχέδιο σύστασης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νοµοθετικού 
ψηφίσµατος µε 57 ψήφους υπέρ, 1ψήφο κατά και 2 αποχές. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Elmar Brok, πρόεδρος, Χρήστος 
Ζαχαράκις, αντιπρόεδρος, Jacques F. Poos, εισηγητής, Αλέξανδρος Αλαβάνος (αναπλ. Sami 
Naïr), Ole Andreasen, Per-Arne Arvidsson, Αλέξανδρος Μπαλτάς, André Brie, Véronique De 
Keyser, Rosa M. Díez González, Hélène Flautre (αναπλ. Joost Lagendijk), Glyn Ford, Pernille 
Frahm (αναπλ. Luigi Vinci), Michael Gahler, Per Gahrton, Gerardo Galeote Quecedo, Jas 
Gawronski, Vitaliano Gemelli (αναπλ. Franco Marini), Alfred Gomolka, Vasco Graça Moura 
(αναπλ. José Pacheco Pereira), Klaus Hänsch, Magdalene Hoff, Ulpu Iivari (αναπλ. Catherine 
Lalumière), Christoph Werner Konrad (αναπλ.  Karl von Wogau), Ευστράτιος Κόρακας, 
Armin Laschet, Nelly Maes (αναπλ.  Reinhold Messner), Cecilia Malmström, Pedro Marset 
Campos, Hugues Martin, Linda McAvan, Emilio Menéndez del Valle, Philippe Morillon, 
Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Arie M. Oostlander, Doris Pack (αναπλ. 
Alain Lamassoure), Hans-Gert Poettering (αναπλ.  Geoffrey Van Orden), Bernd Posselt 
(αναπλ. Amalia Sartori), Luís Queiró, Reinhard Rack (αναπλ. John Walls Cushnahan 
σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού),  José Ribeiro e Castro (αναπλ.  
Jean-Charles Marchiani σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού),  
Lennart Sacrédeus (αναπλ. David Sumberg), Jannis Sakellariou, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Jacques Santer, Jürgen Schröder, Elisabeth Schroedter, Ιωάννης Σουλαδάκης, 
Ursula Stenzel, Ilkka Suominen, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Gary Titley (αναπλ.  
Mário Soares), Joan Vallvé, Bob van den Bos, Paavo Väyrynen, Demetrio Volcic, Jan Marinus 
Wiersma, Matti Wuori. 
 
Η σύσταση κατατέθηκε στις 26 Μαρτίου 2003. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

Νοµοθετικό ψήφισµα σχετικά µε την αίτηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να γίνει µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AA-AFNS 1-6 – C5-0117/2003 – 2003/0901Β(AVC)) 

(∆ιαδικασία σύµφωνης γνώµης) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

�� έχοντας υπόψη την αίτηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

�� έχοντας υπόψη την αίτηση για σύµφωνη γνώµη που υπέβαλε το Συµβούλιο σύµφωνα µε 
το άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΕ (C5-0117/2003), 

�� έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής (COM (2003) 79)1, 

�� έχοντας υπόψη το σχέδιο συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της 
Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της 
∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της 
Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

�� έχοντας υπόψη τα άρθρα 86 και 96 (6) του Κανονισµού του, 

�� έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 9ης Απριλίου 2003 σχετικά µε τα συµπεράσµατα 
των διαπραγµατεύσεων της Κοπεγχάγης όσον αφορά τη διεύρυνση2, 

�� έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής (A5-0091/2003), 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι όροι αποδοχής των υποψηφίων κρατών και οι προσαρµογές 
που συνεπάγεται η προσχώρησή τους έχουν περιληφθεί στο σχέδιο συνθήκης για την 
προσχώρηση και ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να κληθεί να γνωµοδοτήσει σε περίπτωση 
που υπάρξουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στο κείµενο αυτό, 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η σύµφωνη γνώµη του δεν προδικάζει τη θέση του όσον αφορά 
την προσαρµογή των δηµοσιονοµικών προοπτικών προκειµένου να ληφθεί υπόψη η 
διεύρυνση, σύµφωνα µε το άρθρο 25 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999, 
καθώς και ότι τα στοιχεία που εισήχθησαν στο Παράρτηµα XV του σχεδίου συνθήκης 
προσχώρησης αποτελούν το ελάχιστο όριο που είναι απαραίτητο για την προσαρµογή 
των δηµοσιονοµικών προοπτικών, 

1. παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του σχετικά µε την αίτηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να 
                                                 
1 ΕΕ C δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί. 
2 Η ψηφοφορία προβλέπεται να γίνει στην Ολοµέλεια στις 9 Απριλίου 2003 (έκθεση του Elmar Brok (Α5-
0081/2003)). 
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γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

2. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο, 
την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών και 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την προσχώρηση της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποδεχθεί µια χώρα µε έναν από 
τους παλαιότερους πολιτισµούς της ηπείρου µας, της οποίας τα σύνορα εκτείνονται έως τις 
παρυφές της Μέσης Ανατολής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την πεποίθηση ότι αυτή η 
προσχώρηση θα είναι εποικοδοµητική τόσο για τους κυπρίους πολίτες όσο και για τους 
πολίτες των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες στις 3 Ιουλίου 1990. 

Η Επιτροπή εξέδωσε θετική γνώµη στις 30 Ιουνίου 1993, αναγνωρίζοντας ότι η Κύπρος έχει 
αναµφισβήτητα ευρωπαϊκό χαρακτήρα και ταυτότητα και επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητά 
της να καταστεί µέλος της Κοινότητας. Ήδη από τότε, η Επιτροπή ανέφερε ότι µια πολιτική 
διευθέτηση του κυπριακού ζητήµατος θα ενίσχυε σαφώς αυτή τη δυνατότητα, καθώς και 
τους δεσµούς που συνδέουν την Κύπρο µε την Ευρώπη. 

Το πράσινο φως για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία δόθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου στις 13 ∆εκεµβρίου 1997. Η Επιτροπή 
ενηµέρωνε τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πορεία των διαπραγµατεύσεων και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάνθηκε για τις εκθέσεις προόδου σε διάφορα ψηφίσµατα 
που ενέκρινε µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία από το 1999 και εξής. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι (10/11 ∆εκεµβρίου 1999) ενθάρρυνε τις απευθείας 
συνοµιλίες µεταξύ των δύο κοινοτήτων µε στόχο µια πολιτική διευθέτηση πριν από την 
ένταξη, αποφάσισε όµως ότι η επίλυση του Κυπριακού δεν µπορεί να αποτελέσει «πρότερο 
όρο» για την προσχώρηση της Κύπρου. 

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης (12/13 ∆εκεµβρίου 2002) ελήφθη η απόφαση να 
γίνει δεκτή η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως νέο κράτος µέλος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει στο Ελσίνκι. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο επανέλαβε ότι προτιµούσε την ένταξη µιας ενωµένης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και καλούσε τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους να συνεχίσουν τις 
διαπραγµατεύσεις για µια συνολική επίλυση του Κυπριακού έως τις 28 Φεβρουαρίου 2003 
µε βάση τις προτάσεις του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
προέτρεπε µε έµφαση τα δύο µέρη να επωφεληθούν της ιστορικής αυτής ευκαιρίας. 

Από την πλευρά του, στο ψήφισµα που ενέκρινε στις 20 Νοεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υπογράµµισε ότι το σχέδιο συνολικού διακανονισµού που υπέβαλε ο Γενικός 
Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών Κόφι Ανάν στις 11 Νοεµβρίου 2002 αποτελεί σοβαρή 
βάση διαπραγµατεύσεων για να διευθετηθεί µια διαφορά άνω των 27 ετών και να δοθεί η 
δυνατότητα σε µια ενωµένη και συµφιλιωµένη Κύπρο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μέχρι στιγµής, η συµφωνία παραµένει σε εκκρεµότητα εξαιτίας αυτών που – αντίθετα µε 
τις προτάσεις των Ηνωµένων Εθνών – συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ύπαρξη δύο 
ξεχωριστών κρατών αντί ενός οµοσπονδιακού κράτους, και οι οποίοι επιθυµούν να ενταχθεί 
η Κύπρος ταυτόχρονα µε την Τουρκία, και όχι την 1η Μαΐου 2004 ως ανεξάρτητη και 
αδιαίρετη χώρα. Ο κ. Ντενκτάς και το περιβάλλον του φέρουν βαριά ευθύνη τόσο για το 
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αδιέξοδο αυτό όσο και για την απογοήτευση και το θυµό ενός µεγάλου τµήµατος της 
κοινωνίας των πολιτών της τουρκοκυπριακής κοινότητας και των κοµµάτων της 
αντιπολίτευσης, που εξακολουθούν να διαδηλώνουν µαζικά υπέρ του σχεδίου Ανάν και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου, η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είναι η 
µόνη νόµιµη κυβέρνηση της Κύπρου. Πράγµατι, το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών ενέκρινε στις 18 Νοεµβρίου 1983 το ψήφισµα 541 (1983) όπου δηλώνει ότι η 
ανακήρυξη της «Τ∆ΒΚ» είναι νοµικώς άκυρη και καλεί όλα τα κράτη να µην αναγνωρίσουν 
άλλο κυπριακό κράτος πέραν της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Εκτός από την Τουρκία, καµία χώρα δεν αναγνωρίζει την αυτοανακηρυχθείσα οντότητα της 
Βορείου Κύπρου. Σύµφωνα µε την απόφαση που εξέδωσε στις 10 Μαΐου 2001 το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Στρασβούργου, αυτή αποτελεί 
απλώς µια τοπική διοίκηση εξαρτηµένη από την Τουρκία, η οποία ασκεί στην πράξη «ένα 
συνολικό έλεγχο επί του βορείου τµήµατος της Κύπρου» (παράγραφος 77 της απόφασης της 
10ης Μαΐου 2001, Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων). Συνεπώς, από 
νοµική άποψη, ολόκληρη η Νήσος της Κύπρου καθίσταται µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από 1ης Μαΐου 2004. Ωστόσο, για λόγους ανωτέρας βίας, η εφαρµογή του κεκτηµένου θα 
πρέπει να ανασταλεί για το κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου. Η Συνθήκη προσχώρησης θα 
περιέχει µια ρήτρα που θα εξουσιοδοτεί το Συµβούλιο να διαπραγµατευθεί, βάσει 
προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις προσαρµογές και τις µεταβατικές περιόδους που 
απαιτούνται για την εφαρµογή του κεκτηµένου στο βόρειο τµήµα της Νήσου, αφής στιγµής 
αρθούν τα εµπόδια για την επανένωση. 

Λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης του βορείου τµήµατος της Νήσου µετά την ένταξη 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ο καθένας µπορεί να καταλάβει τη µεγάλη ευκαιρία που οι 
τουρκοκυπριακές αρχές και οι τούρκοι ιθύνοντες άφησαν να περάσει ανεκµετάλλευτη. 

Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες του Γενικού 
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών δεν στέφθηκαν από επιτυχία. Ο κ. Κόφι Ανάν αποδίδει 
την αποτυχία της συνάντησης της Χάγης (10 Μαρτίου 2003) στο γεγονός ότι ο κ. Ντενκτάς 
προέβαλλε θεµελιώδεις αντιρρήσεις κατά του σχεδίου και δεν συµφωνούσε να το υποβάλει 
σε δηµοψήφισµα. 

Ωστόσο, ο Γενικός Γραµµατέας προσέθεσε ότι το σχέδιο παραµένει στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων. Από την πλευρά της, η Επιτροπή επαναβεβαίωσε την πεποίθησή της ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειµένη να λάβει υπόψη της κάθε διακανονισµό που είναι 
σύµφωνος µε τις αρχές της. 

Το status quo δεν µπορεί να ικανοποιεί ούτε τους Τουρκοκυπρίους – η πλειοψηφία των 
οποίων έχει ταχθεί υπέρ του προτεινόµενου διακανονισµού – ούτε τους Ελληνοκυπρίους – 
οι οποίοι εξακολουθούν να εµποδίζονται να ανακτήσουν τις περιουσίες τους – ούτε και την 
Τουρκία – καθώς το status quo στην Κύπρο εξακολουθεί να επηρεάζει τις πιθανότητές της 
να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άραγε, µπορούµε ακόµη να ελπίζουµε ότι «η 
επιθυµία για ειρήνη και επανένωση» που διείδε ο κ. Κόφι Ανάν στα µάτια των Κυπρίων θα 
υπερισχύσει έναντι «αυτών που τους στέρησαν από την ευκαιρία να αποφασίζουν για το 
ίδιο τους το µέλλον»; 
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Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης 
είχε καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία µε την Κυβέρνηση της Κύπρου, να 
εξετάσει τα µέτρα που θα καταστήσουν δυνατή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης στο βόρειο 
τµήµα της Νήσου και θα του επιτρέψουν να προσεγγίσει την Ένωση. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το οποίο στο παρελθόν έχει εκφραστεί επανειληµµένως υπέρ της ανάπτυξης 
δικοινοτικών σχεδίων από τα οποία θα επωφελούνται και οι δύο κοινότητες της νήσου, 
υποστηρίζει πλήρως την έκκληση αυτή. 

 


